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Lista Nr 03, laboratorium
(wyk. 29 X 10 r.)

1. Na stronie WWW <factorial n!>: http://factorielle.free.fr/ s¡ podane warto±ci n! dla
stosunkowo du»ych n. Mo»na tam te» znale¹¢ program napisany w j¦zyku C sªu»¡cy do
wykonania przedstawionych oblicze«. Wyliczenia s¡ przeprowadzane z wykorzystaniem bi-
blioteki The GNU Multiple Precision Arithmetic Library: http://gmplib.org/.
Zadania:
(a) Wyliczy¢ przy pomocy biblioteki GMP warto±¢ 10 000! .
(b) Przeprowadzi¢ testy wydajno±ciowe laboratoryjnych komputerów ze strony

http://gmplib.org/pi-with-gmp.html.
2. [1, ss. 173] Korzystaj¡c z algorytmu Cholesky'ego rozwi¡za¢ ukªad równa«:

0.05x1 + 0.07x2 + 0.06x3 + 0.05x4 = 0.23
0.07x1 + 0.10x2 + 0.08x3 + 0.07x4 = 0.32
0.06x1 + 0.08x2 + 0.10x3 + 0.09x4 = 0.33
0.05x1 + 0.07x2 + 0.09x3 + 0.10x4 = 0.31

3. Napisa¢ procedur¦ znajduj¡c¡ LU� rozkªad macierzy A.
4. Napisa¢ program rozwi¡zuj¡cy ukªad równa« metod¡ eleminacji Gaussa z peªnym wyborem

elementu podstawowego.
5. Opracowa¢ procedur¦ wyliczaj¡c¡ dla danej macierzy A wspóªczynnik κ(A).
6. Poda¢ przykªady dobrze i ¹le uwarunkowanych macierzy wraz z otrzymanymi wyznaczonymi

przez nie numerycznymi rozwi¡zaniami ukªadów równa«.
7. [2, ss. 121 � 122] Niech b¦dzie dany ukªad[
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Dla bT = (2001 , 2001)T i bT = (2001 , 2001)T + (1, 0)T rozwi¡za¢ powy»szy ukªad. Jaka
mo»e by¢ przyczyna du»ej ró»nicy otrzymanych rozwi¡za« x1, x2. Przeciwnie, jak we¹miemy
bT = (1 , −1)T i odpowiadaj¡ce tej prawej stronie rozwi¡zania x1 , x2, to maªa ich zmiana
(x1 , x2)

T + (0.001 , 0)T generuje du»¡ zmian¦ prawej strony. Dlaczego?

Wsk.: Przedstawi¢ praw¡ stron¦ jako kombinacj¦ wektorów wªasnych macierzy.
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